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A Amato Lusitano – Associação de 
Desenvolvimento é uma Associação privada sem 
fins lucrativos que iniciou a sua atividade em 
1998, tendo sido constituída para prestar 
respostas de integradas e geradoras de 
autonomia às necessidades identificadas pelos 
grupos mais vulneráveis na sequência da 
identificação de vários problemas sociais e 
situações de risco existentes no concelho de 
Castelo Branco, promovendo a sua inclusão social, 
igualdade de oportunidades e de género e 
não-discriminação.

 Assume uma visão e missão assentes no respeito 
pela igualdade e defesa dos direitos humanos 
para desenvolver respostas de inclusão social 
articuladas e orientadas para o desenvolvimento 
das competências dos grupos de maior risco e 
vulnerabilidade, através da sua valorização 
pessoal, familiar, social e profissional, envolvendo 
a comunidade na resposta e na prevenção face às 
problemáticas identificadas. 

Assim atua-se no desenvolvimento da sua 
capacitação, geradora de competências de 
resiliência e de autonomia como compromisso 
estratégico de atuação. A Amato Lusitano procura 
na sua ação diária promover os valores da 
Economia Social, com o desenvolvimento de 
iniciativas promotoras da Igualdade de 
Oportunidades, de empreendedorismo e inovação 
social, promoção do envelhecimento ativo e de 
aprendizagem ao longo da vida e a 
sustentabilidade do envelhecimento.

O Programa Escolhas é um programa 
governamental de âmbito nacional, criado em 
2001, promovido pela Presidência do Conselho 
de Ministros e integrado no Alto Comissariado 
para as Migrações – ACM, IP, cuja missão é 
promover a integração social, a igualdade de 
oportunidades na educação e no emprego, o 
combate à discriminação social, a 
participação cívica e o reforço da coesão 
social e destina-se a todas as crianças e 
jovens, particularmente as provenientes de 
contextos com vulnerabilidade 
socioeconómica.
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As crianças e jovens, como atores sociais do hoje/amanhã e 
promotores de progresso, necessitam de uma educação e formação 
dedicada e securizante, capaz de lhes garantir alicerces fortes ao 

seu crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Para além disso, 
uma sociedade só poderá constituir-se como bem-sucedida, se 

favorecer, em todas as áreas, o respeito à diversidade que a 
constitui.

 Foi baseado nestes pressupostos que foi desenhado o projeto Nós 
com os Outros, integrado no Programa Escolhas – 8ª Geração e 

promovido pela Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento, que 
procura intervir junto de crianças e jovens, dos 6 aos 25 anos, 

residentes no concelho de Castelo Branco. A incidência deste projeto 
destina-se essencialmente à intervenção junto de crianças 

migrantes (de 1ª geração ou descendentes), refugiados/as ou jovens 
das comunidades ciganas, que se encontrem em risco aumentado de 
adesão a percursos de exclusão social e, no extremo, criminalidade 

(problemática identificada como central do projeto).

Medida I | Educação, Inclusão Digital, Formação e Qualificação 
Contribuir para o sucesso escolar, para a redução do absentismo e 

abandono escolar, bem como a formação, a qualificação profissional e o 
desenvolvimento de competências, nomeadamente digitais;

 

Medida III | Dinamização Comunitária, Saúde, Participação e Cidadania 
Contribuir para a promoção da saúde, da prática desportiva e da 
participação em atividades artísticas e culturais, bem como do 
desenvolvimento de outras atividades de educação não formal, 

permitindo o desenvolvimento pessoal e social dos/as participantes e o 
aprofundamento de direitos e deveres cívicos e comunitários.


